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 BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini belum bisa dikatakan bagus 

bahkan cenderung memprihatinkan.  Data Balitbang (2003) membuktikan 

bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja 

yang mendapat pengakuan dunia kategori The Primary Years Program (PYP). 

Dari 20.918 SMP di Indonesia hanya delapan sekolah yang mendapat 

pengakuan dunia kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 

SMA hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia kategori The 

Diploma Program (DP) (Tjipto Subadi, 2010: 153). 

Survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), menyatakan 

kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di 

Asia. Sedangkan data UNESCO tahun 2000 menyatakan bahwa indeks 

pengembangan manusia  Indonesia semakin menurun untuk kategori 

pencapaian pendidikan , kesehatan, dan penghasilan perkepala. 

Menurut Mulyasa (2011: 7), dengan melihat realitas tersebut maka 

diperlukan pendidikan yang menghasilkan SDM yang berkemampuan dan 

berkemauan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan dan 

terus menerus. Tujuan pendidikan adalah sebagai petunjuk arah, 

pembimbing dan penuntun bagi anak didik untuk dapat tumbuh dewasa 
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sesuai dengan potensi dan konsep diri yang sebenarnya, sehingga mereka 

dapat tumbuh, bersaing dan mempertahankan kehidupannya di masa 

mendatang yang penuh perubahan dan tantangan. Pendidikan juga bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

bertagwa, beriman, berakhlak mulia, berilmu, sehat , kreatif, mandiri, cakap 

dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab serta demokratis (Dedy 

Mulyasana, 2011: 4-5). 

Proses pendidikan akan berjalan kondusif, interaktif dan lancar jika 

dilandasi oleh dasar kurikulum yang baik dan benar. Bisa dikatakan bahwa 

tujuan pendidikan dapat terlaksana jika kurikulum yang dijadikan dasar acuan 

relevan. Dengan kata lain kurikulum dapat membawa ke arah tercapainya 

tujuan pendidikan (Moh. Yamin, 2009: 13-14).    

Kurikulum adalah suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang 

program pendidikan suatu sekolah atau madrasah yang harus dilaksanakan 

dari tahun ke tahun. Kurikulum merupakan salah satu wujud reformasi 

pendidikan yang memberikan sekolah dan satuan pendidikan untuk 

mengembangkan siswa sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan 

masing-masing. Otonomi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran 

merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dan staf 

sekolah, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, dan 

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, khususnya 

kurikulum. Sekolah memiliki “full authority and responsibility” dalam 
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menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan Visi, Misi, dan 

Tujuan satuan pendidikan hal ini mengandung arti bahwa untuk mewujudkan 

visi,misi dan tujuan sekolah, sekolah dituntut untuk mengembangkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator kompetensi, 

mengembangkan strategi,menentukan prioritas dan mengendalikan 

pemberdayaan berbagai potensi sekolah dan lingkungan sekitar serta 

mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah. 

 Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-

masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan. Pengembangan diserahkan kepada para sekolah, dan 

dewan pendidikan (guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan 

pendidikan) untuk mengembangkan berbagai kompetensi pendidikan 

(pengetahuan, keterampilan. Dan sikap) pada setiap satuan pendidikan, di 

sekolah dan daerah masing-masing (Mulyasa, 2011: 289). 

Kurikulum  merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai 

keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti 

yang digariskan dalam haluan negara. Pemeberian otonomi pendidikan luas 

kepada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala 

yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara 

umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan kurikulum yang 

kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasikan seluruh keinginan 
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sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, 

guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah.  

Kurikulum merupakan suatu konsep yang menawarkan kepada 

sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan 

mutu, dan efisien pendidikan agar dapat memodifikasikan keinginan 

masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, 

masyarakat, industri, dan pemerintah dalam membentuk pribadi peserta 

didik. Hal tersebut dilakukan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber 

daya manusia dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan 

serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Partisipasi 

masyarakat dituntut agar lebih memahami pendidikan membantu, serta 

mengontrol pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini sekolah dituntut memiliki 

tanggung jawab yang tinggi, baik kepada orang tua, masyarakat maupun 

pemerintah. 

Dalam dunia pendidikan, Muhammadiyah memiliki kiprah dan peran 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kontribusi pendidikan 

Muhammadiyah tersebar di seluruh pelosok negeri dengan ribuan institusi 

pendidikan baik perguruan tinggi bahkan sampai pendidikan taman kanak 

kanak. Pendidikan Muhammadiyah juga bertanggungjawab dengan turut 

serta mencari jalan alternative, tindakan dan pemikiran untuk membuka 

celah pada inovasi dan temuan baru sehingga meningkatkan kualitas 

pendidikan nasional ( Mohamad Ali, 2014: 4-5).  
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SDIT Muhammadiyah Al Kautsar merupakan salah satu contoh sekolah 

Muhammadiyah yang terletak di desa Gumpang Kartasura Sukoharjo. Sekolah 

tersebut menawarkan inovasi dan pembaharuan kurikulum pendidikan dan 

pengajarannya. SDIT Muhammadiyah Al Kautsar secara teknis melakukan 

improvisasi pembelajaran dengan memadukan kurikulum dari Kemendikbud 

dengan ciri khusus Muhammadiyah dan untuk kualitas pembelajaran 

terbingkai dengan kurikulum Islam Terpadu.  

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang penting 

dalam pendidikan sekolah dasar. Bahasa Indonesia termasuk salah satu mata 

pelajaran yang diujikan secara Ujian Nasional. Pembelajaran Bahasa 

Indonesia harus inovatif, kreatif dan menyenangkan sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai dan nilai Ujian Nasional yang diperoleh maksimal. 

Pembelajaran bahasa Indonesia sebagai sub-sistem dari sistem kegiatan 

pendidikan, merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan integritas 

dan kepribadian bangsa melalui proses belajar mengajar. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya penelitian tentang 

manajemen kurikulum dan pembelajaran Bahasa Indonesia di sebuah   

sekolah. Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengambil judul 

“MANAJEMEN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SDIT 

MUHAMMADIYAH AL KAUTSAR KARTASURA TAHUN PELAJARAN 2013/2014”   
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan Kurikulum dan pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Kartasura?  

2. Bagaimana Implementasi Kurikulum dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Kartasura? 

3. Bagaimana Evaluasi Kurikulum dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Kartasura? 

 

C. Tujuan  Penelitian  

1. Tujuan Umum : 

Secara umum tujuan penelitian ini untuk memperoleh deskripsi 

tentang Manajemen  Kurikulum dan pembelajaran  Bahasa Indonesia di 

SDIT Muhammadiyah AL Kautsar Kartasura. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Pengembangan  Kurikulum dan pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SDIT Muhammadiyah  Al Kautsar Kartasura. 

b. Implementasi  Kurikulum dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Kartasura. 
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c. Evaluasi  Kurikulum dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SDIT 

Muhammadiyah Al Kautsar Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoretis : 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

dalam Manajemen Kurikulum yang berkaitan dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia yang ada di SDIT Muhammadiyah  Al kautsar Kartasura, 

bahkan diharapakan dapat memberikan motivasi terhadap penelitian 

yang sejenis dan relevan sehingga dapat menunjang kurikulum yang 

sesuai dengan pembelajaran Bahasa Indonesia  agar dapat meningkatkan 

kompetensi peserta didik. 

2. Manfaat praktis : 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

bahan masukan dalam: 

a. Bagi guru bahasa Indonesia yang ada di SDIT Muhammadiyah  Al 

Kautsar Kartasura agar dapat mengimplementasikan Kurikulum  dalam 

proses belajar mengajar.  

b. Bagi SDIT Muhammadiyah  Al Kautsar Kartasura  agar dapat 

menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum 

dan standar kompetensi yang telah ditentukan. 
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c. Bagi SDIT Muhammadiyah Al Kautsar  Kartasura  agar dapat 

menemukan strategi yang tepat dalam Implementasi pelaksanaan 

kurikulum yang berkaitan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. 

d. Bagi peneliti agar dapat mengimplemtasikan pengetahuan yang 

didapat diperguruan tinggi terutama metode-metode penelitian 

pendidikan yang berkaiatan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. 

 

E. Definisi Istilah  

1. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan  usaha – usaha para anggota organisasi dan penggunaan 

sumber daya- sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan.  

2. Kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman potensial baik isi 

maupun materi yang telah disusun secara ilmiah, baik yang di dalam kelas, 

di luar kelas, di sekolah maupun di luar sekolah atas tanggung jawab 

sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan ( Zainal Arifin, 2011: 4). 

3. Manajemen kurikulum adalah suatu system pengelolaan kurikulum yang 

kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik dalam rangka 

mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum (Rusman, 2009: 3) 

4. Mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang digunakan 

untuk meningkatkan ketrampilan siswa dalam berkomunikasi ,baik secara 

lisan maupun secara tertulis. 


